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Incenso Aromático com Essência
Procedimento para vareta:

1   No cadinho coloque 4 medidas de colher de sopa do pó de madeira para 

incenso e junte 1 medida (½ colher) de chá de goma para incenso.

2   Com o pistilo misture muito bem os pós.

3   Transfira a mistura para uma bacia. Reserve.

4   Em um copo graduado separe 30ml de água desmineralizada  e dissolva 
uma medida (¼ colher) de chá do ativo para queima. 

Mexa até total dissolução. Se desejar fazer varetas coloridas adicione o 
pigmento até obter o tom desejado.

5   Coloque luvas descartáveis.

6  Sobre os pós coloque 20ml da solução de água desmineralizada 

preparada com o ativo para queima, comece a mexer. Junte 10ml da 
essência de sua preferência, se  necessário adicione o restante da água aos 
poucos mexendo bem. Note que com algumas essências será necessário 

aumentar a quantidade de água para modelagem, neste caso não há 
necessidade de colocar mais ativo para queima.

7   Perceba que ao adicionar a água vamos começar a obter uma massa, seu 
ponto ideal é quando todos os pós estão unidos (com textura de uma 

massinha de modelar), não restando nada no recipiente e em cor uniforme. 

8   Sobre uma superfície lisa dê uma gota de água  desmineralizada e passe 
a mão espalhando.

9   Separe aproximadamente ¼ da massa, sove ela com a ponta dos dedos, 
e em seguida comece a enrolar a massa na  superfície a fim de formar 
rolinho fino e comprido.

10  Molhe a ponta do dedo na água desmineralizada, toque  sobre o 
rolinho suavemente achatando-o.

11  Coloque a vareta fina de pinus no centro do rolinho, com o dedo 
indicador e com o dedo polegar, faça como se fosse uma pinça e comece a 
encontrar as pontas da massa deixando o palito encoberto.

12   Dê acabamento com as pontas dos dedos, se necessário umedeça a 
ponta do dedo para deixar o incenso bem liso, isso evita rachaduras no 
processo de secagem.

13  Para secar no primeiro dia coloque os incensos sobre suma folha de 

papel absorvente, se possível vire várias vezes para que todos os lados 
possam ir secando, no segundo dia espete os incensos em um isopor ou em 
um pote com areia seca, deixe secar completamente, pode levar até 5 dias.

14   Com os incensos totalmente secos, embale-os.
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